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Per poder organitzar les visites ordenadament, abans de venir al despatx cal demanar hora.
Distingit client (a):
Ens plau recordar-li les obligacions fiscals, (tràmits amb Hisenda) per aquest mes d’octubre
corresponents al tercer trimestre de 2022.
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
PAGAMENT A COMPTE RENDA
RETENCIONS DE LLOGUER, TREBALL i/o PROFESSIONALS
Donat que vostè està subjecte a la modalitat fiscal de MÒDULS, si no ens comunica el contrari, li
prepararem les liquidacions segons els càlculs fets el primer trimestre, d'acord amb la normativa
fixada per Hisenda.
Si paga lloguer i ha variat l’import recentment, no oblidi comunicar-nos-ho.
Si ha practicat alguna retenció a empresaris, professionals o agraris, o bé ha fet alguna compra o venda intracomunitària (estats de la unió europea), cal que ens faci arribar còpia de les
factures el més aviat millor.
El sistema de pagament serà l’habitual de cada trimestre.
Molt importat: com que les liquidacions es presenten amb pagament per domiciliació bancària, cal
que verifiqui que el dia 20 les ha pagat totes.
Us recordem de nou que:
- No podran pagar-se en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï
en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu
contravalor en moneda estrangera.
- Si una factura/nòmina/ etc... puja 1.000,00 euros no es pot pagar ni cobrar cap import en
efectiu.
- Aquest canvi afecta a tots els cobrament i pagament fets a partir del dia 11 de juliol, independentment de la data del deute.
- L'import esmentat serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el
pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a l’estat espanyol i no actuï en qualitat d'empresari o professional.
- Al igual que en el redactat anterior, la sanció serà del 25% de l’import pagat en efectiu, tant
al cobrador com al pagador.

Vic, 30 de setembre de 2022.

D’acord amb el vigent RGPD, si no desitja rebre informacions per part nostra,
cal que ens ho comuniqui per carta o enviant un missatge al correu electrònic
info@frt.cat

